
 

 

Agghegyalja Agghegyalja Agghegyalja    
MOZAIK
MOZAIK
MOZAIK   

ÜNNEPI PLUSZ 

K ö v e s d i  K e r t é s z        
A mikulásvirág 

Vaskos, zöld lombozat, erős, 
színes fellevelek, bimbós virágok. 
Ez jellemző az év végi ünnepek 
növényére, a mikulásvirágra. 
Ahhoz, hogy tartósan gyönyörköd-

hessünk szépségében, már a vásárláskor legyünk körültekin-
tőek, gondozása során pedig tartsuk szem előtt az igényeit. 
Ne vegyünk meg olyan növényt, amit huzatos helyen, az ajtó 
mellett, vagy külső térben, hidegben tartottak, mert az egé-
szen biztosan nem él meg hosszú időt nálunk. Fő díszértékét 
adó felső megszínesedett, ún. fellevelei vastagok, egészsége-
sek, sérülés mentesek legyenek. Mindig a lakás napfényes 
részén helyezzük el, de óva a közvetlen napsütéstől! 
Minél több fényt kap a növény, annál tovább virágzik, és a 
fellevelek is sokáig szépek maradnak. 
A mikulásvirág nem tolerálja az ingadozó hőmérsékletű 
szobát, és a huzatot sem. Ideális hőmérséklet legfeljebb 15 és 
20 °C között legyen, a 23 °C feletti hőmérsékletet nagy való-
színűséggel nem éli túl, 8 °C alatt pedig gyökerei elhalnak, 
ami a növény biztos pusztulását jelenti. 
Alacsony páratartalmú helyiségben, illetve radiátor, cserép-
kályha közvetlen környezetében folyamatosan gondoskodni 
kell párásításról. Rendszeres öntözést igényel, a gyökerek 
környezete mindig nyirkos legyen, azonban figyeljünk arra, 
hogy a pangó víz gyökérpusztulást okoz. 
A lankadó, sárguló vagy lehulló levelek annak a jelei, hogy 
valami nincs rendben a növény ápolása körül – olykor már a 
vásárlás előtt –, ám a tünetekből minden esetben kiolvasható, 
hogy mi állhat azok hátterében. 
Ha a mikulásvirág zöld lombja sárgára színeződik, mielőtt 
lehullik, biztos jele annak, hogy a növény gyökérrendszere 

károsodott. Ennek a pangó víz vagy a hideg a 
leggyakoribb oka. Éppen ezért jól csomagoljuk 
be a növényt, amikor hazavisszük a virágüzletből, és a 
lehető leghamarabb érjünk vele haza. 
A mikulásvirág a gyökérközeg kiszáradására a levelek  
lankadásával válaszol. A rövidebb száraz időszakokat jól 
átvészeli, és öntözéssel helyrehozható a lankadó növény. 
Virágzó korban nem igényel tápanyagot. Később azonban 
kialakulhat tápanyaghiány, amit a leveleken kialakuló 
világosabb folt vagy a levélszél barnulása jelez. Ebben az 
esetben egy hónapban egyszer általános tápoldattal dúsított 
vízzel öntözzük meg növényünket. 
Fontos! Az elveszített levelek helyére újak nem nőnek, 
előzzük meg a lombhullást! 
Február környékén elkezdenek lehullani a levelek, ez nem 
betegség, ez a mikulásvirág normális életciklusának része. 
Ilyenkor érdemes a hajtásokat visszavágni legalább a felére, 
és májusig félretenni a növényt pihenni. 

                                           Kazinczy Péter 

Babramunka, egy óra hosszát is tart. Bonyolult művelet a fa 
becsomagolása is, előbb acéldróttal fogják össze az ágakat, 
majd dróthálóba pólyálják, nehogy megsérüljön a hosszú 
úton. Melléfarol a teherautó az utánfutóval, s utána már 
fönt fekszik, az erdőgazdaság ajándéka a kalodák között.  

Múlt idő után jelen idő 
Itt befejeződött a munka - irány a főváros,  megindulhat a 
konvoj három megyén keresztül. Elől rendőrségi Moszkvics 
vezeti a sort, kék lámpája villogva jelzi: különleges szállít-
mány következik. A megyehatárokon váltják egymást a kék-
autók, hátul a különleges jelzéssel felszerelt Barkas a Parla-
mentig kíséri a fát. Már áll a fa az Országhoz kupolacsarno-
kába. Százak és százak dolgoztak vele társadalmi munká-
ban, amíg a távoli erdő faóriásából díszes karácsonyfa lett.   
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Szeretette l j es ,  meghitt   
karácsonyi  ünnepeket ,   

és  boldog,  ö römtel i  
új  évet  k ívánunk  

minden kedves  olvasónknak,  

az  Agghegyal j a Mozaik  
Szerkesztősége  

Száz kiskatona cipelte be kézben a térről, a XI. kerületi 
Bikszádi utcai általános iskola pajtásai kötözték a rávaló nyolc-
van kilógrammnyi szaloncukrot. A már említett vállalatokon 
kívül még más is segített: a Győr-Sopron megyei Vegyesipari 
Vállalat dolgozói kétszáz üvegdíszt, az Egyesült Izzó ugyanany-
nyi színes égőt ajánlott fel a fa feldíszítéséhez. A gyerekek 
kedvencei - a fellépő művészek - egy műsort társadalmi 
munkában adnak a meghívott úttörőknek. A hagyományos 
esemény idén is kétezer gyerek számára kínál felejthetetlen 
élményt. Talán már ott várja őket a fenyőfa mellett a Télapó, 
hogy ajándékputtonyából mindenkit megnevettető bábjátékot 
és más érdekességeket varázsoljon elő.  
A fenyőfát viszont sok száz ember együttes munkája 
„varázsolta” oda. 


